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لمحة موجزة عن االجراءات المتخذة لتسهٌل حل النزاعات
بٌن مؤسسات االئتمان و عمالئها

لمحة موجزة عن االجراءات المتخذة لتسهٌل حل النزاعات
بٌن مؤسسات االئتمان و عمالئها

فً إطار تسهٌل حل النزاعات بٌن مؤسسات االئتمان و عمالئها ،اتخذ بنك المغرب العدٌد
من اإلجراءات ،بعضها ٌكتسً صفة قانونٌة و تنظٌمٌة و البعض األخر ٌكتسً صفة
اتفاقٌة.
طبقا لمقتضٌات القانون البنكً الحالً فإن لكل شخص ٌدعً أنه تضرر من عدم تقٌد إحدى
مؤسسات االئتمان باألحكام القانونٌة و التنظٌمٌة المتعلقة بالمٌدان البنكً أن ٌرفع األمر
إلى بنك المغرب لٌتخذ فً شأنه القرار المالئم.
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بٌن مؤسسات االئتمان و عمالئها

و قد أحدث بنك المغرب قسما خاصا بتتبع العالقات بٌن مؤسسات االئتمان و العمالء من
ضمن صالحٌاتها معالجة الشكاٌات ضد مؤسسات االئتمان .و قد عرف عدد شكاٌات
واستفسارات زبناء مؤسسات االئتمان المسجلة من طرف مدٌرٌة اإلشراف البنكً خالل
سنة  2012منحى تزاٌدٌا .فقد عالجت هذه المدٌرٌة ما مجموعه 650شكاٌة واستفسارا
مقابل 577فً سنة.،2011
كما أصدر بنك المغرب بداٌة هذه السنة تعلٌمة تلزم مؤسسات االئتمان بإنشاء وحدة
مركزٌة داخلٌة مكلفة بشكاٌات الزبناء و تحدٌد مسارات واضحة الستقبال و معالجة هذه
الشكاٌات سواء على مستوى الوكاالت أو على المستوى المركزي مع التنصٌص على
اآلجال الواجب مراعاتها فً هذا الصدد.

الوساطة البنكٌة و مسطرة اللجوء إلى الوسٌط
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الوساطة البنكٌة
فً إطار تحسٌن العالقات بٌن الزبائن و البنوك و من أجل تسرٌع و تسهٌل التسوٌة
الحبٌة للنزاعات ،عمل بنك المغرب بالتنسٌق مع المجموعة المهنٌة لبنوك المغرب
على وضع سنة  2009آلٌة للوساطة البنكٌة الهدف منها حل النزاعات بٌن البنوك و
زبائنها عن طرٌق إتباع مسطرة غٌر قضائٌة.
و ترتكز هذه اآللٌة على ثالثة مبادئ أساسٌة :
عدم المساس بحق اإلطراف فً اللجوء إلى القضاء أو مساطٌر التحكٌم؛
اللجوء إلى هذه اإللٌة ٌتم بشكل إرادي و تطوعً،
مجانٌة االستفادة من الوساطة.
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و تعد هذه اآللٌة مطابقة للمعاٌٌر الدولٌة الجاري بها العمل فً هذا المٌدان.
و تتكون هذه اآللٌة من وسٌط بنكً و لجنة الوساطة البنكٌة المتكونة من خمسة أعضاء مستقلٌن عن
القطاع البنكً ٌتوفرون على كفاءات فً المٌدانٌن البنكً و المالً و ثالث أعضاء ٌنتمون إلى القطاع
البنكً تحت رئاسة والً بنك المغرب.
و تتمثل المهام األساسٌة لهذه اللجنة فً تنظٌم آلٌة الوساطة و إعداد مٌثاق لألخالقٌات و المصادقة على
النظام الداخلً و تعٌٌن الوسٌط و مراقبته و ضمان استقاللٌته.
ٌتمتع الوسٌط بكامل الحرٌة إلنجاز مهمته من أجل التوفٌق بٌن و جهات نظر اإلطراف و ٌتوفر على
معاونٌن من أجل مساعدته للقٌام بمهمته و ٌتوفر كذلك على مٌزانٌة للتسٌٌر تمول عن طرٌق مساهمة
البنوك.
و قد تم إعطاء االنطالقة لهاته اآللٌة ابتداء من ٌوم االثنٌن  7دجنبر .2009
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مسطرة اللجوء إلى الوسٌط :قبل عرض أي نزاع على الوسٌط البنكًٌ ،تعٌن على الزبون أن ٌعرضها على المصالح المختصة لبنكه
و ٌمكن إرسال الشكاٌة معززة بكافة وثائق اإلثبات إلى البنك إما عن طرٌق البرٌد المضمون و إما
عبر إٌداعها مباشرة لدى الوكالة البنكٌة الماسكة للحساب مقابل إٌصال.
و ٌجب على البنك بالرد على هذه الشكاٌة فً أجل ال ٌتعدى ٌ 21وم و فً حالة عدم تلقً أي جواب
فً أجل ٌ 21وم أو عدم الرضا عن الجواب المتوصل به من طرف البنكٌ ،مكن للزبون أن ٌلجا إلى
الوسٌط سواء من خالل البرٌد المضمون أو من خالل إٌداعها مباشرة لدى مصالحه.
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عند توصل الوسٌط بشكاٌة الزبون ٌقوم بإشعار البنك باألمر و ٌجب أن تحدد كل شكاٌة موجهة أو
مودعة لدى الوسٌط بوضوح موضوع النزاع و أن تدعم بكافة الوثائق و المعلومات الضرورٌة لدراسة
الموضوع و أن تتضمن عند االقتضاء الحل األصلً الذي اقترحه البنك.
ٌجوز للوسٌط طلب أي معلومات إضافٌة أو أي مستندات من البنك أو الزبون و للتذكٌر ال تقبل من
طرف الوسٌط النزاعات التً ال تزال سارٌة لدى المحاكم أو الهٌئات التحكٌمٌة و كذلك فً حالة قٌام
الزبون بعرض نزاعه على الوسٌط و فً نفس الوقت أو فً وقت الحق على القضاء.
فً حالة قبول الشكاٌةٌ ،توجب على الوسٌط معالجة النزاع خالل أجل شهرٌن و ٌجب على الزبون أن
ٌرفق بشكاٌته وثٌقة موقعة من طرفه و مصادق علٌها تسمح بشكل صرٌح للبنك بموافاة الوسٌط بكافة
الوثائق و المعلومات الالزمة للقٌام بمهمته و ذلك إلبراء ذمة االبنك من واجب كتمان السر المهنً.
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و تدخل فً إطار اختصاص الوسٌط النزاعات المتعلقة بالمواضٌع التالٌة :
•الحساب باالطالع؛
•الحساب ألجل؛
•حساب التوفٌر؛
•وسائل األداء.
عند انتهاء مدة دراسة النزاع و بعد االستماع إلى أقوال الطرفٌن عند االقتضاءٌ ،قوم الوسٌط بتدوٌن اقتراحه لحل النزاع
فً وثٌقة تعد بمثابة وثٌقة لح و توقع هذه الوثٌقة من لدن الطرفٌن و فً حالة رفض أحد الطرفٌنٌ ،تم تحرٌر المحضر و
ٌدون فٌه موقف كل طرف.
ألتزمت البنوك المغربٌة بتنفٌذ ،بشكل فوري و دون نقاش ،كل اقتراح ٌقدمه الوسٌط فٌما ٌتعلق بالنزاعات المرفوعة إلٌه
و التً تعادل أو تقل المبالغ المعنٌة فٌها  100.000درهم.
و تجدر اإلشارة إلى أنه قبل الشروع فً تنفٌذ البنك اللتزاماتهٌ ،تعٌن على الزبون التنازل بشكل صرٌح عن حقه فً
اللجوء إلى القضاء.
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و بعض اإلحصائٌات حول الملفات التً تم معالجتها من طرف الوسٌط

مشروع تعدٌل الوساطة البنكٌة

مشروع تعدٌل الوساطة البنكٌة
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بالموازاة مع ذلك فان بنك المغرب بصدد دراسة ،بالتنسٌق مع النظام البنكً ،تعدٌل آلٌة الوساطة
الحالٌة.
فً إطار التفكٌر فً إعادة صٌاغة آلٌة الوساطة البنكٌة تم دراسة تجارب العدٌد من الدول فً هذا
المٌدان و كدا تم تبادل اآلراء مع المركز االورو متوسطً للوساطة و التحكٌم من أجل البحت فً السبل
الكفٌلة لتحسٌن هذه اآللٌة من أجل إعطائها فعالٌة أكثر و تعزٌز مصداقٌتها.

وقد انبثق من هذا العمل ما ٌلً:
_ ٌبقى اختٌار وسٌط بنكً واحد على مستوى القطاع حال عملٌا.
_ ٌجب الحفاظ على استقاللٌة الوسٌط تجاه القطاع البنكً بشكل واضح سواء على مستوى تموضعه
أو على مستوى التسٌٌر و تبعا لذلك فقد تم االتفاق على تعدٌل آلٌة الوساطة حسب المحاور التالٌة:
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_ إنشاء مركز للوساطة البنكٌة تحت شكل جمعٌة تقوم بتسٌٌر نظامٌن :
 األول ٌحافظ بشكل عام على اإلطار الحالً بهدف حماٌة العمالء الصغار .اللجوء إلى هذا النظامسٌبقى مجانٌا و قرارات الوسٌط تطبق بشكل تلقائً على مؤسسات االئتمان بالنسبة للنزاعات التً
تعادل أو نقل عن  100ألف درهم و التً تتعلق بتسٌٌر الحسابات أو عقود القرض .و سٌتم توسٌع
مجال هذا النظام لٌشمل :
_ معالجة الصعوبات التً تواجهها المقاوالت الصغٌرة و المتوسطة و المقاوالت الصغٌرة جدا من اجل
أداء القروض البنكٌة.
_ لتحصٌل الدٌون فً حالة ما إذا كان عدم األداء ٌرجع إلى تسرٌح من الشغل أو حالة اجتماعٌة غٌر
منتظرة تبعا لمقتضٌات المادة  111من القانون  08 _31المتعلق بحماٌة المستهلك.
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_ النظام الثانً ٌهدف إلى دمج معالجة النزاعات التً تدخل فً إطار النظام األول و ذلك على أساس
اختٌاري من طرف مؤسسات االئتمان و عمالئها (األشخاص الذاتٌٌن و المعنوٌٌن) و ستطبق على هذا
النظام المبادئ العامة المتعلقة بالوساطة ( .قانون .) 08 _ 05
فً هذا اإلطار فإن النزاعات المتوافق علٌها بعد تدخل الوسٌط ستكتسً قوة الشًء المقضً به حٌت
أن النزاع ال ٌمكن طرحه من جدٌد على أي محكمة قضائٌة أو تحكمٌة و حٌت أنه ٌمكن كذلك تذٌٌل
الحل بالصٌغة التنفٌذٌة.و سٌؤدي األطراف فً إطار هذا النظام أتعاب الوسٌط.
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سٌتم تسٌٌر مركز الوساطة بواسطة مجلس إدارة و الذي سٌحل محل لجنة الوساطة ,و سٌضم والً
بنك المغرب و المدٌر العام للوكالة الوطنٌة للنهوض بالمقاوالت الصغرى و المتوسطٌة و رئٌس
المجموعة المهنٌة لبنوك المغرب و رئٌس الجمعٌة المهنٌة لشركات التموٌل و كذا شخصٌتٌن
مستقلتٌن.
سٌتوفر المركز على وسٌط دائم مع إمكانٌة اللجوء إلى وسطاء آخرٌن و ذلك تبعا لحجم األنشطة أما
فٌما ٌخص مصارٌف تسٌٌر المركز و كذا أداء أتعاب الوسطاء فإنه سٌتم تحملها من طرف الجمعٌات
المهنٌة لمؤسسات االئتمان.

ٌمكن وضع المقر االجتماعً للمركز فً مقر بنك المغرب بالدار البٌضاء.
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اقترح بنك المغرب مقتضٌات فً إطار تعدٌل القانون البنكً تهدف إلى التكرٌس القانونً إللزام البنوك
باالنضمام إلى آلٌة للوساطة و وجوب إنشاء ،من طرف كل بنك ،وحدة مكلفة بمعالجة شكاٌات العمالء.

